
Zápis č. 04

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                     
Zastupitelstva města Přerova

ze dne 05.05.2015

Přítomni: Omluveni:

Ing. Jiří Kohout

Ing. Martin Čechál

František Vančura Dis.

PhDr. Jiří Pospíšil

Ing. Hana Mazochová

Igor Kraicz

Mgr. Radovan Rašťák Nepřítomni:

Ing. Michal Symerský

Ing. Drahomír Šiška

Hosté:

Program:

1. Zahájení

2. Finanční záležitosti

3. Finanční záležitosti – ostatní odbory

4. Různé



Zápis:

Jednání finančního a rozpočtového výboru (dále jen výbor) zahájil jeho předseda Ing. Jiří Kohout, 
který přivítal přítomné a konstatoval, že jednání bylo řádně a včas svoláno. Na jednání bylo 
přítomno celkem 6 členů, výbor byl usnášeníschopný.

První projednávanou předlohou bylo Rozpočtové opatření č. 6. Základní informace sdělil předseda 
výboru Ing. Jiří Kohout. V 16,10 hod se na jednání výboru dostavil Mgr. Radovan Rašťák. Na 
základě dotazu bylo k předloze sděleno, že přehled dalších požadavků na rozpočet uvedený 
v závěru důvodové zprávy je informativní a jeho účelem je seznámit orgány města se stavem 
požadavků, které nebylo možné v současné době rozpočtově pokrýt. 

Dále byly projednány předlohy, k nimž odbor ekonomiky zpracoval stanovisko, v některých 
případech také rozpočtové opatření a byly zařazeny v bodech programu zastupitelstva mimo 
finanční záležitosti. Předlohu „Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná a Úprava prostoru 
před pasáží“ – zrušení akcí po odstoupení od smlouvy o dílo, změna využití prostor před pasáží, 
rozpočtové opatření – uvedl předseda výboru, který připomněl, že předlohou se již zabývalo 
předešlé jednání Zastupitelstva města Přerova, ale protože nebyla předložena v písemné podobě, 
nebylo ve věci rozhodnuto, a z tohoto důvodu je předloha předkládána opětovně. Realizace akcí 
byla schválena minulým zastupitelstvem, přičemž ihned na počátku realizace vyplynuly 
vícenáklady (betonová deska) a následně byla také přijata petice proti zrušení parkovacích míst u 
pasáže. Právním rozborem bylo zjištěno porušení smluvních ujednání zhotovitelem a následovalo 
odstoupení od smlouvy. Město bude hradit jak uvedení do původního stavu, tak veškeré doposud 
vynaložené výdaje. V současné době není definitivní postoj realizátora akce znám (náhrada škody). 
Na základě návrhu člena výboru bylo odsouhlaseno, že výbor vezme předlohu na vědomí s tím, že 
v případě schválení VAR I souhlasí s uvedeným rozpočtovým opatřením. K Návrhu na schválení 
investičního záměru vybudování parkovacího domu pro kola bylo členem výboru sděleno, že na 
akci by bylo možné čerpat dotaci v rámci ITI – podpora cyklistiky. Každopádně by se na 
financování, dle názoru většiny členů výboru, měly spolupodílet také České dráhy, protože 
vybudování cyklodomu bude znamenat zlepšení služeb občanům v oblasti nádraží, a to například
poskytnutím pozemku zdarma, popř. jeho prodejem za minimální cenu. Taktéž padl názor, že objekt 
by měl být vybudován městským zařízením. V případě předlohy Ubytovací služby SP centrum s. r. 
o. – žádost o dotaci bylo řečeno, zda by nebylo vhodné zvážit podporu, s ohledem na počet dětí, 
nakoupením vybavení. V této souvislosti byla také vznesena připomínka vztahující se obecně 
k budování hřišť, která jsou pro malé děti, ale pro děti ve věku okolo 10 let ve městě nic vhodného 
není. U předlohy Návrh na zvýšení měsíčních odměn a dne, od kterého bude poskytována zvýšená 
odměna neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova, nastala rozsáhlá polemika, zda se 
navýšení vztahuje na všechny členy výborů a komisí nebo pouze na ty, kteří jsou členy 
zastupitelstva. Předloha řeší pouze úpravu odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města 
Přerova. Tím dochází k disproporci v odměnách členů a úprava by měla být řešena u všech stejně. 
Taktéž bylo poukázáno na to, že odměna za výkon funkce člena rady a člena zastupitelstva je ve 
výši, která se blíží maximální možné částce, přičemž u člena výboru zastupitelstva či komise rady 
tomu tak není. V reakci na to bylo řečeno, že je třeba vzít v úvahu, že výbory a komise jsou orgány 
poradní a míra jejich odpovědností je nesrovnatelně nižší. Předlohou Stanovení hodnoty 100% 
obchodního podílu města a hodnoty likvidačního zůstatku společnosti Přerovská rozvojová, s. r. o., 
se výbor rozhodl blíže nezabývat. 

Novela zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, upravuje, mimo jiné, také poskytování dotací. Dotace se poskytuje na účel určený 
poskytovatelem v programu, na jiný účel určený žadatelem v žádosti nebo na účel stanovený 
zvláštním právním předpisem. Zákon upravuje nejen to, co musí obsahovat žádost o dotaci, 
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, ale také obsah programu. Jedním z bodů programu jsou 
také kritéria pro hodnocení žádosti. Z tohoto důvodu byla výboru odborem sociálních věcí                
a školství předložena Metodika na podporu sportu a volného času a kritéria na stanovení příspěvku
na činnost, provoz, popř. jednorázové projekty v sociální a zdravotní oblasti. Výbor zaujal 



stanovisko, že se jedná o záležitost vysoce odbornou, kdy k posouzení předložených návrhů by bylo 
třeba vysvětlení garanta návrhu. Jsou možné různé názory na to, co by bylo vhodné podpořit –
masovost, délku soutěže, vzdálenost soupeřů, jedná se o otázky k širší diskuzi, které by se měly 
zúčastnit nejen sportovní kluby, ale i širší veřejnost. Z hlediska výboru budou podstatné zejména 
dopady programů do rozpočtu statutárního města. V závěru jednání se výbor, na žádost svého člena, 
vrátil k výši odměn členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva. Výsledkem je 
poslední bod usnesení výboru.

Další jednání výboru se uskuteční dne 2. června 2015.

V Přerově dne 06.05.2015

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová

……………………………….
Ing. Jiří Kohout

Příloha: prezenční listina


